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MATES
Obchodní akademie Český Těšín

Červen 2022

ÚVODNÍK
Pomalu bilancujeme a ladíme na léto...
... je tu červen a spolu s ním přichází ruku v ruce i závěr školního roku. Ještě se
snažíme „vylepšovat profil studijních výsledků“, ale zároveň už netrpělivě
odpočítáváme poslední dny školy, než nastane čas prázdnin.
Maturanti už mají učení za sebou. Slavnostní vyřazení z „mateřského ústavu“ je
poslalo poznávat život a jeho světlejší i stinné stránky. Mnozí se těší na
bezstarostnou existenci vysokoškoláků, jiní se začínají poohlížet po nějakém
zaměstnání. Ať tak či onak, jednu životní etapu nechávají za sebou, ale čeká je
spousta dalších zážitků a zkušeností.
Se závěrem školního roku přicházejí i letní teploty, které v jsou v tom školním
prostředí tolik nesnesitelné. Blížící se prázdniny jsou již cítit doslova na každém
kroku, a tak už všichni ladíme na léto. Myslíme, že letos se máme na co těšit:
myšlenky nás navádějí na hledání něčeho zajímavého - v podobě vytouženého
volna a odpočinku.
Letos konečně prožijeme bezva prázdniny
a budeme mít hromadu nových zážitků ...
tak si je užijte a na viděnou v září!
Od redakčního stolu
Lenka Schajerová
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V České republice se ve
školním roce 2021/22 přihlásilo
k maturitní zkoušce asi 74 000
středoškoláků.

Na Obchodní akademii
Český Těšín se pokusilo
zvládnout zkoušku
dospělosti 72 studentů.
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DOBRÁ PRÁCE,
DĚCKA!
GRATULUJEME!
CELÁ ŠKOLA JE NA VÁS PYŠNÁ.
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EKO – OK(ÉNKO)

Krok správným směrem
Jednou z cest, které vedou k tomu, aby
znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů
škol více odpovídaly požadavkům trhu práce,
je úzké propojení zaměstnavatelské a
vzdělávací sféry. Tímto máme na mysli
spolupráci firem se středními školami.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje ve spolupráci s partnery letos opět
vyhlásilo a ocenilo vítěze soutěže „School
Friendly“, která toto propojování oceňuje.
Každoročně jsou z podnikatelské praxe
vyzdviženi ti, kteří nejaktivněji motivují a
inspirují studenty svými myšlenkami. V
letošním 4. ročníku hledali organizátoři
originální a fungující příklad spolupráce firem
a škol v náročném covidovém roce 2020/21.
Obchodní akademie Český Těšín získala
zvláštní ocenění za partnerství se
spolumajitelem a jednatelem firmy beSURE,
s.r.o. Ing. Tomášem Šurlákem, MBA, jenž je
zároveň naším úspěšným absolventem. O to
více si velice vážíme jeho podpory a firemní
spolupráce s ním!
Jen pro představu - Obchodní akademie
Český Těšín v rámci praktické odborné
přípravy studentů v současné době
spolupracuje
se
72
partnerskými
institucemi, z toho se 60 regionálními
firmami.
Trend zavádění prvků tzv. duálního
vzdělávání je v současné době důležitý
pro zvyšování kvality vzdělávání na
odborných školách.
Je výhodný jak pro studenty, tak pro
zaměstnavatele, a může být obohacující
pro obě zúčastněné strany.
Školám a jejich studentům zajišťuje
spolupráce s firmami pohled do praxe,
možnost doplnění teorie praktickými
poznatky a intenzivní kontakt s reálným
pracovním prostředím. Pomáhá i učitelům,
kteří mohou lépe reagovat na změny, jež v
oboru probíhají, a zároveň se s nimi
seznamovat.
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Firmám tato forma spolupráce přináší
pohled
do
teoretické
přípravy
budoucích absolventů, mohou tak
lépe reagovat na jejich případné
chybějící
znalosti.
Zároveň
mají
příležitost v průběhu praxí studentů
vyhledávat
nadané
studenty
a
případně jim nabídnout budoucí
zaměstnání.
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Aka mie
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Pozvánka

Učení se praxí a příprava na povolání v
komerčním
podnikatelském
prostředí
ukazuje budoucí cestu i perspektivu v
oblasti
ekonomického
vzdělávání,
motivuje, inspiruje a pomáhá měnit
myšlení.
A my učinili krok tím správným směrem
-schale-

Vzdělávání je cesta, která nikdy nekončí

Touha po poznání je vlastní každému z nás
– navíc v moderním světě rychlých
technologických a ekonomických změn
mohou nejen naši absolventi pociťovat
potřebu rozvíjet nové profesní schopnosti a
dovednosti.
Studium v dnešní době totiž není výsadou
jen prvních desítek let života, proto chceme,
aby se OA Český Těšín stala střediskem
celoživotního učení.
Vážíme si zpětné vazby, kterou nám svými
zkušenostmi
poskytují
spolupracující
instituce, a protože i ve vztahu k široké
veřejnosti chceme být vstřícní, přejeme si
sdělit následující novinku: od září 2022
plánujeme vzdělávací kurzy

Akademie třetího věku OA.

u

Obchodní akademie Český Těšín je po
mnoho desítek let důležitým pilířem
ekonomického vzdělávání v širokém
regionu.
Dlouhá tradice nás zavazuje k tomu,
abychom se snažili co nejlépe připravit
žáky k dalšímu studiu a pro podnikání v
praxi.
Chceme být v pravém slova smyslu školou
21. století, institucí s nadšenými učiteli,
dobrým
vybavením
a
příjemným
prostředím poskytujícím kvalitní podmínky
pro studium i zájmové aktivity žáků.
K tomuto cíli stále směřujeme - je to
dlouhá a někdy i trochu klikatá cesta, která
vlastně nikdy nekončí.

Na www.oact.cz najdete bližší informace
o tomto 9týdenním vzdělávacím programu,
který slibuje novinky v oblasti moderních
informačních technologií /internet, sociální
sítě, aplikace/, ekonomiky a bankovnictví
/marketing, hospodářská politika státu,
daně/,
právního
minima,
současné
literatury, základů anglického jazyka,
zdravovědy, zdravého životního stylu a
ekologie aj.
Českotěšínská veřejnost by měla vědět nejen
to, čím se zabýváme, ale i to, co plánujeme a
čeho bychom rádi dosáhli.
A budete-li častými návštěvníky našich
stránek, poznáte, jak se nám daří plnit
všechno, k čemu se hlásíme: být nároční a
přitom vstřícní, dívat se do budoucnosti, a
zároveň nezapomínat na dnešek, přinášet
nové věci, však zachovávat vše, co se
osvědčí.
-schale6

Naše úspěchy

Den finanční gramotnosti 2022

Už Jan Ámos Komenský věděl, že nejlépe a
nejefektivněji se učíme hrou,
Naši žáci se o tom mohli přesvědčit na Dni
finanční gramotnosti v pátek 13.5.2022 na
půdě Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské.
Cílem 3. ročníku soutěže bylo prohloubit
znalosti žáků středních škol v oblasti
osobních financí.
Dopoledne studenti strávili u deskové hry
Finanční svoboda, kdy si měli možnost
vyzkoušet práci finančního poradce.
Jejím cílem bylo moudrými finančními
rozhodnutími v průběhu 30 let života nastřádat
alespoň 3 miliony Kč, které by rodinu zajistily
na důchod.
Životní okolnosti se ovšem nevyvíjely vždy tak,
jak si týmy plánovaly, proto se ze sálu ozývaly
nejen projevy radosti z úspěšných finančních
rozhodnutí, ale i zklamání z těch špatných.
Odpoledne pak týmy ověřovaly své znalosti
testem finanční gramotnosti.
Soutěže
se
zúčastnilo
celkem
34
dvoučlenných
týmů,
naši
školu
reprezentovaly 4 týmy třetích ročníků. V
celkovém hodnocení naši obsadili 6. a 8.
místo. V jednotlivých kategoriích dokonce 2.
místo v testové části a 4. místo v deskové
hře.
Žákům se Den finanční gramotnosti moc líbil a
věřím, že je také mnohému naučil.
-mroz-
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Zaúčtuj to!

…… a naši třeťáci zaúčtovali!
Dva týmy složené z nejlepších účtařů třídy
3. A (Karolína Cymorková, Aneta Olszarová,
Lukáš Zvoníček)
3. B (Sabina Mazurová, Eliška Nieslaniková,
Daniel Sokol) reprezentovali naši školu v
účetní soutěži Zaúčtuj to!
Celostátní kolo se konalo 25. května 2022 na
Mendelově univerzitě v Brně, pod záštitou
MŠMT a ve spolupráci s vydavatelstvím a
vzdělávacím střediskem Štohl.
Ani brzké ranní vstávání je neunavilo tak, aby
úspěšně nezvládli základní kolo.
Při řešení případových studií se jim vedlo,
dostali se mezi 15 postupujících týmů do
semifinále, kde byli již soupeři lepší než naše
týmy.
Naši studenti však získali zkušenosti, které se
jim v budoucnu budou určitě hodit.

Mr. Excel 2022
Známe Mistry Excelu pro rok 2022 ...
Dne 10. 6. 2022 proběhl srovnávací test
druhých ročníků z Excelu, který je zároveň
školní soutěží Mistr Excelu.
První místo obsadili shodně bez ztráty
bodu Klára Jaglářová a Ondřej Bardoň ze
2. A, na třetím místě skončila se ztrátou
pouhého 1 bodu Adéla Lidaříková ze 2. B.

Matematická soutěž
Krásného výsledku v Celostátní matematické
soutěži dosáhla Anežka Motyčková z 1.B.
Ve své kategorii se stala úspěšným řešitelem!

Snad to je jen zlomek dalších úspěchů.
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ZNÁMÉ TVÁŘE OA
Město Český Těšín ocenilo nejlepší studenty
Čerstvá absolventka ekonomického
lycea

Pavlína Arifovičová

obdržela z rukou vedení města Český
Těšín ocenění pro nejlepší žáky a
studenty českotěšínských škol:
za vynikající studijní výsledky,
úspěchy v odborných ekonomických
soutěžích, za práci pro německý
časopis Klick a za pomoc spolužákům
v době distanční výuky.
K největším úspěchům patří např.
krásné 3. místo v okresním kole
soutěže Finanční gramotnost.
Vítězství v krajském kole soutěže
Ekonomický tým, jehož byla součástí,
podpořila svými dovednostmi i
reprezentací školy na celostátní úrovni,
kde pomohla českotěšínským obhájit
skvělou 10. příčku.
Zúčastnila se i soutěže Má dáti – Dal,
kterou pořádá nakladatelství Stohl, jež
vydává
středoškolské
učebnice
účetnictví, a svými znalostmi a
dovednostmi si zajistila postup do
celostátního finále.
Určitě dále nelze nezmínit její aktivní
práci v redakční radě německého online časopis Klick, kde v rámci
mezinárodního jazykového projektu
PASCH pravidelně publikovala.
Přejeme hodně dalších úspěchů a
gratulujeme!
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ČÍM ŽIJE NAŠE ŠKOLA
Studijní zahraniční pobyt jako „cesta na
zkušenou“ je pro mladé lidi vždy jedno velké
dobrodružství.
Díky
vzdělávacímu
programu Erasmus+ může mít pro žáky
odborných škol i podobu praktické stáže.
Studenti
českotěšínské
Obchodní
akademie měli ve stávajícím školním
roce příležitost absolvovat 3 skupinové
stipendijní pobyty za účelem odborné
přípravy v zahraničí: ve Spolkové
republice Německo a na Maltě.

Do světa na zkušenou
- na MALTU

Jedni si vyzkoušeli práci s maltským účetním
programem, jiní prováděli inventurní činnosti
ve skladu, a někteří posilovali své
podnikatelské schopnosti
náročnou
marketingovou kampaní v uličkách hlavního
města Malty.

V odborném vzdělávání a přípravě se žáci
zpravidla
vydávají
do
podniku
či
organizace, kde si vyzkouší svůj obor v praxi.
Zlepšují nejen vlastní jazykové kompetence,
ale i odbornost, čímž si zvyšují budoucí
uplatnitelnost na trhu práce.

„Je to jedinečná příležitost poznat jinou
kulturu, ale i sám sebe. Získat nové znalosti a
zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce,“
vypovídali účastníci stáže, “dostanete
příležitost zvýšit si nejen kvalifikaci, ale i
sebevědomí. Navázali jsme profesní kontakty
i přátelství, ale především si užijete spoustu
zábavy a dobrodružství.“

Studenti 3. ročníků se seznamovali s praxí
v obchodních, administrativních,
marketingových a manažerských
činnostech. Nezbytné zkušenosti získávali
při osobním kontaktu se zákazníky, se
kterými se setkávali v obchodech, na ulici
nebo v kanceláři.

Tímto však výčet přínosů zdaleka nekončí.
Zásadní změna prostředí vystaví žáky mnoha
zkouškám: všechno je nové, neznámé, ale
zároveň velmi inspirativní. Domů se pak
vracejí trpělivější, empatičtější a sebejistější.
Umí nahlížet na nové situace z více úhlů a
jsou otevřenější dalším výzvám.

Učitelé i absolventi
mezinárodních
výjezdů se
shodnou na tom,
že se jedná o jednu
z nejpřínosnějších
aktivit celého
studia.
Člověka totiž
utvářejí zážitky a
nejcennější
zahraniční
zkušeností je
„každodennost“.
-schale-
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Atlet školy
Hošani 3. ročníku zápolili v hodinách tělesné výchovy
o umístění v soutěži ATLETA ŠKOLY.
Třeťáci museli zvládnout atletické disciplíny
v běhu na 100 m, 400 m, 1500 m, skok do dálky,
do výšky a vrh 5 kg koulí.
Výkony byly převedeny
dle atletických tabulek
na body.
U některých to vedlo k motivaci a
větší snaze o pokoření svých možností.
1. místo Matúš Kultan (3.A)
2. místo Jakub Koudela (3.C)
3. místo Raimund Sikora (3.B)
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Poznávací exkurze do Prahy

V pondělí jsme se v brzkých ranních
hodinách vydali vlakem na cestu do Prahy.
Po čtyřhodinové cestě jsme dorazili do cíle a
rozhodli se vyhledat naše ubytování, dům
dětí a mládeže Amfora. Odpoledne jsme
navštívili Vyšehrad, kde jsme se na hřbitově
vydali po stopách předních českých
spisovatelů, jako je Jan Neruda či Božena
Němcová. Součástí naší výpravy „za
Božkou“ byla také prohlídka kasemat a sálu
Gorlice ve vyšehradském podzemí, ve
kterém jsou uloženy originály barokních
soch z Karlova mostu. Věděli jste, že na
našem nejznámějším mostě jsou pouze
repliky?
V úterý jsme i přes nepřízeň počasí vyrazili s
deštníky a pláštěnkami na tzv. Královskou
cestu po Praze. Naše cesta započala na
Staroměstském náměstí, přes Karlův most
jsme se dostali až na Kampu k Lennonově
zdi, která v současné době slouží jako
památník obětí války na Ukrajině.

2.A

Nechybí básně podporující klid a mír v
Evropě. Bloudění směrem na Pražský hrad
v tom ošklivém počasí bylo zapomenuto v
momentě, kdy jsme se stali svědky
zajímavé události, slavnostního příjezdu
nově zvolené maďarské prezidentky,
Kataliny Novák na Pražský hrad. No dobrá,
neviděli jsme přímo ji, ale viděli jsme
alespoň pochod vojáků za zvuků orchestru.
Po prohlídce Baziliky sv. Jiří, Starého
královského paláce a Zlaté uličky jsme se
vydali do všemi očekávaného Národního
muzea.
Někteří z nás se poté vydali také na
Petřínskou rozhlednu, ostatní se již znaveni
a společensky vyčerpáni vypravili zpět na
ubytovnu.
Středa se nesla v duchu exkurzí. Dopoledne
jsme navštívili Českou televizi a podívali se i
na natáčecí plac pořadu Garáž.
Po obědě jsme vyrazili do nově
zrekonstruované České národní banky.
Zde jsme se díky přednášce a
interaktivním úkolům seznámili
se základy politiky našeho
státu, potěžkali si zlatou cihličku
a prohlédli si v původním
trezoru bývalé Živnostenské
banky největší zlatou minci v
Evropě, kterou ČNB vydala v
roce 2019 k příležitosti 100.
výročí vzniku československé
měny.
-wyg-
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Nepíšeme do šuplíku

Kdy jsem byl/a/ naposledy šťastný/-á/?

"...v době kdy nikdo z nás ještě neznal slovní
spojení jakými jsou covidová pandemie
nebo válka na Ukrajině. Pořád se nemohu
vrátit do toho starého dobrého světa:
rozvolnila se sice proticovidová vládní
opatření,
která
vystřídaly
šílené
videoreportáže z Ukrajiny, kde vidíme zabíjeni
nevinných lidí.... až se člověku zatajuje dech.
Už, aby ta zlá doba byla za námi- pak budu
opravdu šťastná."

"Díky s každodenním starostem,
které člověk prožívá je občas těžké být pořád šťastný. A k řešení těch
typicky studentských problémů, ke
kterým patří (např. přeplněný
autobus, písemky ve škole, řada na
oběd ve školní jídelně), se přidaly
další starosti, ze kterých se člověku
udělá špatně, jen co si zapne hlavní
televizní zprávy. Ty poslední týdny
byly velmi psychicky náročné, proto
jsem byla opravdu šťastná, když
jsem si užila nějaké klidné chvilky s
pejskem na zahradě, poslouchala
oblíbené písničky a mohla si užívat
sluneční paprsky."

"...když se ráno probudím a zjistím, že jsem
v bezpečí a všichni nejbližší lidé kolem mě
jsou v pořádku."
"Opravdu šťastná dokážu být tehdy, když
zaslouženě dosáhnu něčeho, co jsem si
sama přála."

Ostrava

2.B
15

Kdy jsem byl/a/ naposledy šťastný/-á/ ?

"Každý z nás vnímá štěstí jinak. Každému se projevuje v jiných podobách. Existuje sice
mnoho zaručených „návodů, jak štěstí hledat. Je sice pravda motivační knihy, čas
strávený o samotě, koníček a lidé kolem nás nám mohou zpříjemnit život- avšak nikdy
nebudete doopravdy šťastni, pokud nebudete hledat štěstí v každodenních všedních
maličkostech. Protože právě maličkosti nás dělají šťastnými. Já si např. uvědomila, že
jsme šťastná už jenom tím, že mohu sdílet můj život se skvělými lidmi v blízkém okolí."

"...dnes ráno, už proto- že jsem
se vůbec vzbudil a mohu být na
tomto světě ještě o den dýl.

...w Cieszynie

Přijde mi, že spousta lidí si dnes
neváží základních darů života a
ve všem hledají jen problémy."

"Již několik let trpím chronickým
onemocněním, které je
doprovázeno každodenními
bolestmi.
Když jsem se do takového stavu
dostala ve společnosti své
kamarádky, nemusela říct ani
slovo, přesto jsem se v jejím
objetí cítila šťastnější než kdy dřív.
Obklopila mě láskou a dodala mi
sílu bojovat.
Na tento prožitek nikdy
nezapomenu."
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Kdy jsem byl/a/ naposledy
šťastný/-á/ ?

"Nejsem úplně náročný člověk a
k pocitu štěstí mi stačí jen- být
obklopen lidmi, které mám
rád."
"..když jsem na chatě s rodinou
seděli u rozpáleného krbu a
mohli
jsme
poslouchat
vyprávění našich rodičů a jejich
zážitky z mládí."
"...v létě, můj šťastný okamžik
spočívá v jednoduchosti: např.
piknik s rodinou a přáteli za
krásného počasí. Smáli jsme se,
jedli, pili, užívali si pohodu a klid,
vykoupali a večer si ugrilovali
něco k snědku. Byl to prostě
perfektní okamžik."
"...letní táboření s přáteli, kde
nikdo v dané chvíli neřešil nic
jiného, než to- aby se bavil."

Exkurze
Olomouc

1.B

"... vždy, když mám příležitost
se zasmát. A když je teplo a
svítí sluníčko a já mohu čerpat
jeho energii."
"... při projížďce na motorce,
kdy jsem j po zimě pořádně
oprášila, odvezla s tátou do
servisu, natankovala benzín...
zvuk motoru a vůně benzínu
mi velmi chyběly, kochala
jsem se krásou přírody- no,
úplně mě to dostalo do jiné
dimenze.
Holt motorkářská krev se ve
mně nezapře! " 😊
17

Závěr školního roku JINAK
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Hravě a kreativně na závěr
Chtěli bychom se s vámi podělit o některé kreativní výstupy Projektových dnů
závěru stávajícího školního roku:

1/ výsledek ankety Pojďme změnit naši školu
2/ Projekt: Loučení s šatnami aneb
Co se ti vybaví v souvislosti s atmosférou
"historických" šaten OA
20

RECESE

Nejlepší infl
uencerské
vstupy
/ třída 3.A/:
1. Útěk z věz
ení šaten O
2. Věřte leg
A
endám ane
b
Š
a
tn
y
OA jako
nejděsivějš
í místo v ČT
3.Šatny OA
jako místo
vražedných
rituálů
aneb Ty vo
le...
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ANKETA

Pojďme změnit naši školu
Interiér a exteriér školy
-oprava žaluzií
-změna způsobu otevírání vstupních
dveří
- aktualizace pomůcek pro výuku
chemie a fyziky
- modernizace školního bufetu,
+prodloužení provozní doby
- dovybavení školní knihovny
- vznik relaxační zóny nebo školní
studovny /klidný prostor přístupný
/dojíždějícím/ studentům před i po
vyučování, ve volných hodinách/
-zřízení úschovny jízdních kol ve
venkovním areálu školy
-rekonstrukce basketbalového hřiště
za budovou školy

Organizace výuky:
Zájmové aktivity mimo
výuku:
- zapojení školy do
Programu pro mládež Cena
vévody z Edinburghu
-vznik tematicky
zaměřených školních klubů
„napříč školou“:např.
matematický, hudební aj.
- větší zapojení do
charitativních a
ekologických projektů
-kreativní soutěže cizích
jazyků
-volný přístup do tělocvičny
po výuce / do 17.00/

-posun zahájení školní výuky na 8:00, 5min zkrácením přestávky
mezi 2.a 3. hodinou
-obědové přestávky a oběd – přesun až na 13:15 nebo na 6. vyuč.
hodinu
-možnost trávit dlouhé přestávky mimo třídu ve školním areálu
/akce Lavičky na školní dvůr! /
-větší výběr volitelných seminářů / dějepis, zeměpis, veřejná
správa, finanční gramotnost.../
-efektivněji promýšlet povinnost zakoupení školních učebnic,
které při výuce většinou nepoužíváme
-možnost využití notebooků /místo sešitů/ v průběhu vyučování
- nabídky koučinku se školním psychologem
-změna forma a podoby adaptačního kurzu pro 1. ročníky /např.
2denní pobyt se sportovními a společenskými aktivitami v přírodě/
-rekonstrukce basketbalového hřiště za budovou školy
-2hodinovky při výuce tělesné výchovy

Náměty pro Studentskou radu nebo Sportovní klub OA:
-celoroční soutěž třídních kolektivů / hodnocení úspěšnosti, aktivit v různých oblastech
bodovým systémem/
-tematické 1denní studentské akce „napříč školou“:
recese: No backpack day,
sportovní: cyklistické, turistické víkendové výšlapy, míčové hry, mezitřídní turnaje
v kriketu, stolní tenis, cvičení v posilovně, Pilates, jóga aj.
„Den obchodníků…. Bazárek OA“ -prodej originálních, vlastnoručně vyrobených,
upečených, cenově dostupných výrobků, finanční zisk by sloužil jako výdělek třídy do
třídního fondu nebo pro charitativní účely
- zdobení částí chodeb budovy originálními tematickými motivy

- více zeleně ve třídách
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OBSAH VYDÁNÍ:

S prvním prázdninovým dnem vám
přejeme ve zdraví prožité, krásné letní
dny, naplněné pohodovou atmosférou
a úžasnými zážitky .

Děkujeme za práci redakční radě časopisu!

Timea Szeligová
Amálie Cichá
Adrian Siuda
Aleksandra Hájková
Lenka Schajerová
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